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Bakalářská práce Anety Brunerové patří k nejzajímavějším a nejkvalitnějším absolventským 

pracem, které jsem měl možnost (nejen) na FHS UK v poslední době vést; tato skutečnost není 

zapříčiněna ani tak jejím tématem (byť nepochybně atraktivním) jako jeho dovedným badatelským 

uchopením a pečlivým zpracováním. Této kvalitě napomohla především – vedle nesporných 

analytických schopností, píle a terénní citlivosti autorky – i kvalitní metodologická příprava, kterou 

autorka získala během svého studia na FHS UK (především v rámci zkoušky SVIP).  

 Práce se nachází na zajímavém disciplinárním pomezí mezi antropologickým, etnologickým 

a folkloristickým bádáním; svým tématem se dotýká i zájmů specifických subdisciplín jako je 

například antropologie turismu. Autorka ve svém textu vystupuje vysoko nad rámec „pouhého“ 

popisu specifického kulturního fenoménu (v antropologicky zaměřených absolventských pracích 

bohužel relativně častého); svůj předmět výzkumu problematizuje, zkoumá jeho sociální dynamiku 

v četných kontextech, a nakonec dovedným způsobem analyzuje čtveřici domén, do kterých je 

možné současný fenomén „elfů“ zasadit (huldufólk ve vztahu s přírodou/ekologií; huldufólk jako 

forma nostalgie; huldufólk jako oběť komodifikace a komercionalizace; huldufólk jako prostředek 

k reprezentaci identity „Íslendigar“). Její přístup je v duchu přístupů současných, dominantně 

konstruktivisticky zaměřených a „nelidské“ aktéry zkoumajících sociálních (a do menší míry i 

humanitních) věd nejen moderní, ale v mnohém dokonce inovativní (například snahou o synergické 

využití poznatků folkloristických a mytologických studií v kombinaci s etnografií). Její práce 

v terénu je příkladná, především co se kritického „čtení“ výpovědí informátorů týče. 

Práce využívá více než dostatečné množství především zahraniční (anglickojazyčné) 

odborné literatury, kterou autorka dokázala samostatně vyhledat a kriticky interpretovat, a po 

teoretické, metodologické i formální stránce je nepochybně nadstandardní. Myslím, že by bylo na 

místě z textu bakalářské práce vytvořit odbornou studii; byla by škoda, kdyby její výsledky zůstaly 

v rámci „pouhé“ absolventské práce (například v odborném recenzovaném periodiku Lidé 

města/Urban People, vydávaném FHS UK, nebo některém dalším domácím antropologickém či 

etnologickém periodiku). 

 Předloženou velmi kvalitní bakalářskou práci doporučuji k obhajobě s navrženým 

hodnocením 1.  
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